
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ZARZĄDZENIE nr 102/2020 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 11 września 2020 r. 
 

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia 
nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021  

w Uniwersytecie Opolskim  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu 
studiów Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
1. W zarządzeniu nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 

r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie 
Opolskim wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1: 
 

a) zmienia się załącznik – organizacja roku akademickiego 2020/2021 
(przedłużenie Dni Adaptacyjnych).  

 

2) Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) stanowi załączniki nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 
w Uniwersytecie Opolskim pozostają bez zmian. 

 

§ 3 
Ogłasza się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia 
nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim, 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 102/2020 z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 
62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         REKTOR  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO    

      
        prof. dr hab. Marek Masnyk 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102/2020  
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r. 

 
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 
Dni adaptacyjne:   28.09.2020 – 2.10.2020 
Inauguracja roku:   06.10.2020  
Święto Uniwersytetu:  10.03.2020  
 

SEMESTR ZIMOWY 
 

01.10.2020 – 02.02.2021  okres zajęć dydaktycznych 
02.11.2020     dzień wolny od zajęć 

24.12.2020 – 08.01.2021  przerwa świąteczna 
03.02.2021 – 16.02.2021  sesja egzaminacyjna, w tym: 
03.02.2021    egzamin z języka obcego 
17.02.2021 – 23.02.2021  egzaminacyjna sesja poprawkowa 
24.02.2021 – 28.02.2021  przerwa międzysemestralna 
 
W dniu Inauguracji oraz w Święto Uniwersytetu przewidujemy tylko godziny 
rektorskie. 
 
02.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego 
na środę. 
 
Do 01.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia 
semestru zimowego. 
 
 
SEMESTR LETNI 
 
01.03.2021 – 24.06.2021  okres zajęć dydaktycznych 
01.04.2021 – 06.04.2021  przerwa świąteczna 
04.06.2021   dzień wolny od zajęć 
25.06.2021 – 08.07.2021  sesja egzaminacyjna, w tym: 
25.06.2021    egzamin z języka obcego 
01.09.2021 – 14.09.2021  egzaminacyjna sesja poprawkowa, w tym: 
01.09.2021    egzamin poprawkowy z języka obcego 

 
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach 
pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego. 
 
16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na 
czwartek. 
22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego 
przewidziane na piątek.  
23 i 24.06.2021 będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia, które 
będą wolne z powodu Piastonaliów.  
 
15.09.2021 – 30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących 
zaliczenia roku akademickiego 2020/2021. 

 

 
 



 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102/2020  
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ZARZĄDZENIE nr 62/2020 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 29 maja 2020 r. 

tj. z dnia 11 września 2020 r. 
 
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie 

Opolskim  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu 
studiów Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się organizację roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim, 
która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

         REKTOR  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO         

         
       prof. dr hab. Marek Masnyk 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 62/2020  
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r.1 

 
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 
Dni adaptacyjne:   28.09.2020 – 2.10.2020  
Inauguracja roku:   06.10.2020  
Święto Uniwersytetu:  10.03.2020  
 

SEMESTR ZIMOWY 
 

01.10.2020 – 02.02.2021  okres zajęć dydaktycznych 
02.11.2020     dzień wolny od zajęć 

24.12.2020 – 08.01.2021  przerwa świąteczna 
03.02.2021 – 16.02.2021  sesja egzaminacyjna, w tym: 
03.02.2021    egzamin z języka obcego 
17.02.2021 – 23.02.2021  egzaminacyjna sesja poprawkowa 
24.02.2021 – 28.02.2021  przerwa międzysemestralna 
 
W dniu Inauguracji oraz w Święto Uniwersytetu przewidujemy tylko godziny 
rektorskie. 
 
02.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego 
na środę. 
 
Do 01.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia 
semestru zimowego. 
 
SEMESTR LETNI 
 
01.03.2021 – 24.06.2021  okres zajęć dydaktycznych 
01.04.2021 – 06.04.2021  przerwa świąteczna 
04.06.2021   dzień wolny od zajęć 
25.06.2021 – 08.07.2021  sesja egzaminacyjna, w tym: 
25.06.2021    egzamin z języka obcego 
01.09.2021 – 14.09.2021  egzaminacyjna sesja poprawkowa, w tym: 
01.09.2021    egzamin poprawkowy z języka obcego 
 
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach 
pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego. 
 
16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na 
czwartek. 
22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego 
przewidziane na piątek.  
23 i 24.06.2021 będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia, które 
będą wolne z powodu Piastonaliów.  
 
15.09.2021 – 30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących 
zaliczenia roku akademickiego 2020/2021. 

                                                 
1 W brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 1 pkt 2) Zarządzenia nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 

września 2020 r. w zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji 
roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim. 


